STRATEGI 2019-2021 Frivilligcenter & Selvhjælp Halsnæs
KERNEYDELSER:

Synliggørelse af de frivillige indsatser · Udvikling af netværk og selvhjælpsgrupper · Kurser, temadage og arrangementer
Formidling af frivillig indsats · Medlemsservice · Vidensbank · Konsulentbistand · Politisk interessevaretagelse

MÅL
(Hvad)
AKTIVITETER
(Hvordan)

Udarbejdelse og implementering af kommunikationsstrategi
• Fast punkt bestyrelsesmøder
• Udvalg for praktisk udførsel

Udvikling af indsats
omkring udsatte børn og
unge
• Fundraising og udvikling af
projekt i en samskabelsesproces
med relevante aktører

Initiativ til udvikling af
samskabelsesstrategi i
Halsnæs
• Dialog med politikere
• Workshop med relevante
aktører
• Planlægning af læringsproces
for samskabelsen
• Platform for udvikling af ideer
for kobling af lokale ressourcer

SUCCESKRITERIER
(Resultat,
effekt)

VISION:

Udarbejdet inden udgangen af
2019.
Evaluere initiativer under kommunikationsstrategien.

Særlig focus på en proces hvor
børn/unges stemmer bliver hørt.
Ansøgning er udarbejdet og afsendt senest forår 2020.

Halsnæs er og skal være et lokalområde, hvor medmenneskelighed
og fællesskaber er en bærende værdi, hvor alle borgere i Halsnæs
har mulighed for at danne relationer, som begge parter ønsker det.
Derudover lægger vi os op ad FriSe s vision: ”Frivilligcentrene arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”

Afklaring af samarbejdsmuligheder med Halsnæs Kommune.
Strategi udarbejdes.

VÆRDIER:

Understøtte udvikling af
frivillige fællesskaber
• Fastholde mulighed for
selvhjælpsgrupper

Lokal støtte til FCH

• Afsøge nye indtægts og støttemuligheder

• Øget guidning af potentielle
frivillige
• Fokus på rekruttering af
frivillige i forskellige
arrangementer

Mangfoldighed og medmenneskelighed : Vi hilser forskellige slags
mennesker og initiativer velkommen. Vi arbejder aktivt på at synliggøre mangfoldighedens styrker og muligheder for at lære på tværs
Troværdighed: Vi er optaget af medlemmernes ønsker, behov og
stabiliseringen af deres frivillige indsatser. Som forening gør vi der,
vi siger vi gør. Vi formidler tydeligt vores rammer og det vi ikke gør.
Visionær og innovativ: vi understøtter nye initiativer, hjælper med
til at afprøve, lære og udvikle nyt. Vi udvikler nye initiativer og mulighed for deltagelse på tværs af frivillige ! og andre aktører, herunder både nye frivillige

• Udvikling at af
dokumentationsredskaber til:
- Selvhjælp
- Nye fællesskaber
- Årsberetningen som
afrapportering
• Indsamling af viden for ifht.
inkludering udsatte i frivillige
fælleskaber

• Arbejder med fastholde
muligheden for en Frivilligbørs
i 2020

Dokumentation af udvikling på
området

Dokumentation og
evaluering

• Udvikling af aktiviter ifht.
inkludering udsatte i frivillige
fælleskaber
Fastholde et højt kvalitetsniveau
for frivillige og gode arbejdsvilkår.
Understøtte FCH’s aktiviter.

MISSION:

Redskaberne er udviklet og
implemeteret 19-21.

Frivilligcenterets målsætning er at være til gavn for de lokale frivillige indsatser udvikling på tværs af det sociale, kulturen, historien
og naturen. Vi støtter etablerede indsatser og nye initiativer. Vi
arbejder for at gøre mulighederne for at være med i de frivillige indsatser mere synlige. Vi bidrager til at udvikle aktivt medborgerskab
og selvhjulpenhed (meningsfuldhed) for den enkelte. Indsatsen skal
ydes og planlægges dynamisk og løbende tilpasses de sociale opgaver som der samfundsmæssigt og lokalt er behov for at løse.

